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 واشنگتن-آباد اسالم چندگانه بازی و افغانستان طالبان رهبر مرگ
 

نیز از مخفیگاه مالعمر اطالع داشت این  امریکاخبرگزاری تسنیم: همچنان که رهبر طالبان تحت نظر پاکستان بود، 
آباد و واشنگتن و افزایش مشکالت در  مردم و دولت افغانستان قربانی بازی چندگانه اسالمدر حالی است که همواره 

 .اند این کشور شده
 
سخنگوی سابق حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ارسال یادداشتی به دفتر « فیضی ایمل»

و پاکستان را در برابر دولت و مردم  امریکا، مرگ رهبر طالبان و بازی چندگانه تسنیم خبرگزاری ای منطقه
 .افغانستان بررسی کرد

 :متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است
 2013حکومت وحدت ملی افغانستان هفته گذشته به صورت رسمی مرگ مال عمر رهبر طالبان افغان در سال 

 .تأیید کرد میالدی در شهر کراچی پاکستان را
دولت کابل پس از آگاهی در این مورد توسط مقامات ارشد نظامی و اطالعاتی پاکستان، نشست شورای امنیت ملی 

 .افغانستان را دایر کرد
اعالم مرگ مالعمر پس از دو سال و نیم تأخیر، معیاری برای برقراری صلح پایدار و تغییر وضعیت برای پایان 

 .جنگ افغانستان نبود
به این کشور برای جنگ علیه تروریسم نبود  امریکااذعان کرد که رهبر طالبان افغانستان موضوع اصلی حمله  باید

 .ها داشت  کرد و نه نفوذی بر آن  زیرا مالعمر نه طالبان را رهبری می
عاتی پاکستان های نظامی و اطال کرد، سازمان باتوجه به اینکه پاکستان به مال عمر پناه داده بود و از وی حفاظت می

اند  ای را در افغانستان ایجاد کرده های کنترل شده  ها و خشونت بیش از یک دهه است که با استفاده از نام وی ناامنی
 .، اهمیت چندانی نداردامریکا خصوصالمللی افغانستان به  پیمانان بین رسد که این مسئله برای هم  و به نظر می

جمهور سابق افغانستان،  رئیس« حامد کرزی»میالدی،  2010گوست سال در بعد از ظهر یکی از روزهای ماه آ
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای وقت « جان کری»جمهوری در کابل با  در ضیافت شام در کاخ ریاست

 .وگو کرد و وزیر امور خارجه کنونی این کشور، در مورد مخفیگاه مال عمر رهبر طالبان افغان گفت امریکا
در آن دیدار به حامد کرزی گفت که مال عمر در پناهگاهی در شهر کراچی پاکستان تحت نظر شدید جان کری 

 .برد های نظامی و اطالعاتی این کشور به سر می سازمان
یی، پرسید که پس چرا امریکاجمهور سابق افغانستان ضمن تعجب از شنیدن چنین اظهاراتی از سوی یک مقام  رئیس

 دهد؟ هیچ اقدامی انجام نمیواشنگتن در این خصوص 
 10برای هرگونه اطالعات در مورد مخفیگاه مالعمر که منجر به دستگیری وی شود،  امریکااین در حالی بود که 

 .میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود
رهبر شوند در حالی که  علیه تروریسم کشته می امریکاگناه افغانستان در جنگ  کرزی در ادامه افزود که مردم بی

 .های پاکستانی در کراچی است طالبان افغان تحت کنترل نظامی
 .اما جان کری از پاسخ فوری به اظهارات کرزی خودداری کرد

 کند؟ از پاکستان تحویل مال عمر را تقاضا نمی امریکاجمهور سابق افغانستان ادامه داد که چرا   رئیس
رئیس ستاد ارتش سابق پاکستان، اطمینان « ویز کیانیاشفق پر»کری در پاسخی غیرقابل پذیرش گفت که ژنرال 

هاست اما به دلیل ضربه نخوردن روند صلح افغانستان، اقدام به   داده که رهبر طالبان افغان تحت نظر شدید آن
 .کند  دستگیری وی نمی
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و  امریکانکه مقامات افغانستان بدون پاسخ باقی ماند: نخست ای  پس از این دیدار، دو پرسش بزرگ هنوز در ذهن
پیمانان غربی افغانستان به چه اسناد دیگری نیاز دارند که بازی دوگانه پاکستان در جنگ علیه تروریسم ثابت  هم

 کند؟ شود؟ و دوم اینکه آیا پاکستان در بازی طالبان تنها عمل می
 .بار دیگر نگرانی خود را مطرح کردمیالدی، کرزی در دیدار با اوباما در کاخ سفید  2011سپتامبر سال  20در 

گفت که مال عمر هیچ قدرتی ندارد و از اوضاع پیرامون خود ناراضی است به دلیل  امریکاجمهور   وی به رئیس
 .های اطالعاتی و نظامی پاکستان گیر افتاده است اینکه در چنگال سازمان

های دوگانه   در برابر سیاست امریکا سازی موضع جمهور سابق افغانستان در آن نشست خواستار شفاف  رئیس
 .های آن شد  آباد در زمینه تروریسم و پناهگاه اسالم

ها در پاکستان که توسط  های تروریست  خواهند که علیه پناهگاه می امریکاکرزی تأکید کرده بود: مردم افغانستان از 
 .دهد شود، اقدام فوری انجام های نظامی و اطالعاتی این کشور اداره می  سازمان

در امور افغانستان و پاکستان، و  امریکامعاون نماینده ویژه « دیوید پیرس»میالدی،  2013ژانویه سال  21در 
در کابل در مورد آمادگی برای بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به حامد کرزی خبر داد.  امریکاسفیر 

جمهور سابق افغانستان  مقام را بر عهده داشتم، رئیس ها و اظهارات دو گو و  در آن نشست که من وظیفه ثبت گفت
یی در مورد قطعیت نمایندگی مقامات دفتر سیاسی قطر از سوی مالعمر و بازگشایی این دفتر با امریکااز دو مقام 

 .مجوز رهبر طالبان افغان سواالتی را پرسید
هبران ارشد طالبان در شورای کویته به یی اعالم کرد که یکی از رامریکاهای  در آن دیدار، کرزی به دیپلمات

 سیاسی دفتر اعضای همچنین اند اند و حتی ندیده سال مالقات نکرده 10ها مال عمر را به مدت  دفترش گفته که آن
 .کند نمی نمایندگی عمر مال طرف از «آغا طیب سید» شامل قطر
 کامل طور به دهد، می رخ طالبان نام تحت قطر سیاسی دفتر در که اتفاقاتی از همچنین کویته شورای که افزود وی
 .نیستند آگاه

ای مالعمر گفت که وی تنها  اش در مورد ضعف، نمادی بودن و وجود افسانه  پیمانان غربی حامد کرزی به هم
در کند اما جنگ طالبان علیه نیروهای خارجی در افغانستان  رهبری است که طالبان افغان را فرماندهی می

 .سراشیبی قرار گرفته است
یی و ناتو به جای بررسی ریشه مشکل، به حمالت شبانه، بمباران و هدف قرار امریکادر همین راستا، نیروهای 

 .های افغانستان ادامه دادند  ها و شهرستان دادن روستا
قرار نداد و حتی بر وجود اینکه واشنگتن از مخفیگاه مالعمر آگاهی داشت، هرگز وی را هدف  توان گفت که با  می

 .آباد در مورد تحویل رهبر طالبان افغان اعمال فشار نکرد اسالم
 

 :دهد پاسخ پرسش چندین به باید که داده قرار دشوار موقعیت یک در را خود پاکستان حاضر، حال در
هنمایی میالدی مرده، چه کسی فرماندهان طالبان افغان را رهبری و را 2013اگر مال عمر در اوایل سال  -
 کرده است؟ می
 مالعمر برای تبریک عید فطر را منتشر کرده است؟  چه کسی و چگونه بیانیه -
وگوهای مستقیم با کشورهای خارجی در خارج از پاکستان شرکت کرد در  طالبان به نمایندگی از چه کسی در گفت -

 شود؟ رل میریزی و کنت ها توسط سازمان اطالعات پاکستان برنامه حالی که سفرهای آن
گر و ناظر دور اول  ریز، تسهیل مهمترین پرسش اینکه با توجه به اینکه دولت پاکستان به عنوان برنامه -

آباد  در هفت جوالی مطرح بود، اسالم« مری»وگوهای رسمی میان دولت کابل و طالبان افغانستان در منطقه  گفت
 از مرگ مالعمر اطالع نداشته است؟

برای مبارزه با گروه تروریستی « مرکز منطقه»ی معرفی غیرمنطقی افغانستان به عنوان واشنگتن و کابل بجا
 .آباد فشار وارد کنند داعش، باید بر اسالم

هایی که سازمان اطالعات پاکستان با نام  المللی نیز باید از انتشار اظهارات و بیانیه های افغانستان و بین رسانه
 .پرهیز کنندشود،  منتشر می« سخنگوی طالبان»

  زند. طالبان افغانستان سال های داخلی طالبان افغانستان دامن می  های موجود و گسست  مرگ مال عمر به انشعاب
 .اند هاست که بدون رهبر بوده
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تواند منجر به بازگشت تعدادی از طالبان به زندگی عادی و یا ادامه جنگ توسط   حال اخبار مرگ مالعمر می
 .رچم و ساختار جدید شودبرخی دیگر تحت نام، پ

باید گفت که طالبان افغان تحت حمایت سازمان اطالعات پاکستان ) آی.اس.آی( که سرمایه استراتژیک این کشور 
شود، با حکومت وحدت ملی افغانستان وارد مذاکره شده و این مسئله هرگز حامل خبرهای خوش برای  محسوب می

 .افغانستان نخواهد بود
ها در مورد مرگ مال عمر و اوضاع پیرامون حضور وی در یکی از شهرهای پاکستان مسئله  که تردیددر حالی 

 .، تاریخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد«الدن بن»مهمی نیست و مانند مسئله 
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